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Artikel 1 Algemeen 

a. Deze regeling wordt vastgesteld door het Landelijk Bestuur. Het vraagt de 
kascommissie om advies bij elke voorgenomen wijziging. 
 

b. Dit reglement is openbaar en wordt op verzoek aan elk lid van de Jonge Democraten 
toegestuurd. Tevens zal het via de website openlijk toegankelijk worden gemaakt. 
 

c. Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. 
 

d. Leden die kosten maken voor de vereniging, met de bedoeling deze te declareren, 
hebben de plicht zich, binnen de grenzen van redelijkheid, te oriënteren op het voor de 
vereniging meest voordelige alternatief, hierbij dienen zij tevens rekening te houden 
met het thema duurzaamheid. 
 

e. Afwijkingen van dit reglement zijn  slechts na goedkeuring van de Landelijk 
Penningmeester toegestaan. 

 

 

Artikel 2 Aanvragen 

a. Projectsubsidies kunnen worden aangevraagd door alle organen en landelijk 

functionarissen van de Jonge Democraten. Projectsubsidies kunnen tevens worden 

aangevraagd door een groep van minimaal 5 leden. 

 

b. Aanvragen dienen te worden gedaan via het “Aanvraagformulier Projectsubsidie” en 

gestuurd te worden naar de Landelijk Penningmeester. Aanvragen dienen vergezeld 

te gaan van een duidelijke uitleg over de activiteit en een volledige begroting, deze 

mogen apart worden bijgevoegd. 

 

c. Een projectsubsidie dient minimaal twee weken voor aanvang van de activiteit te 

worden aangevraagd. 

 

d. De Landelijk Penningmeester heeft de vrijheid om te laat ingediende 

Projectsubsidies toch goed te keuren.
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Artikel 3  Uitbetaling 

a. Uitbetaling vindt plaats na afloop van de activiteit en na een gedegen evaluatie, het 
aanleveren van alle bonnen en als aan eventuele extra voorwaarden is voldaan. Dit 
dient binnen drie maanden te gebeuren. Projecten in november en december dienen 
uiterlijk vóór 1 februari van het daaropvolgende jaar te worden afgehandeld. 
 

b. In uitzonderlijke gevallen kan de Landelijk Penningmeester besluiten om een voorschot 
uit te betalen. 
 

 

Artikel 4  Bestuursweekend 

a. Ieder bestuur kan tweemaal per kalenderjaar een bestuursweekend aanvragen.  
 

b. Voor een bestuursweekend geldt een maximale subsidie van €300,- per weekend. 
 

c. In het geval van zwaarwegende omstandigheden zoals een afdelingsbestuurslid met 
een handicap kan in overleg met de Landelijk Penningmeester afgeweken worden van 
het maximale bedrag, mits andere opties tot extra fondsen onsuccesvol geweest zijn. 
 

d. Aanvragen voor bestuurstrainingen en bestuursweekenden dienen te worden 
afgestemd met het Bestuurslid Intern. Zowel de Landelijk Penningmeester en het 
Bestuurslid Intern dienen de aanvraag goed te keuren. 
 

 

Artikel 5 Symposia 

a. Voor een symposium kan maximaal €1000,- worden aangevraagd per 

symposium. 

 

b. Het symposium dient betrekking te hebben op een specifiek onderwerp en ten 

minste toegankelijk te zijn voor de gehele vereniging. 

 

c. Aanvragen voor symposia worden afgehandeld tijdens een landelijk 

Bestuursvergadering en zijn en worden toegekend per bestuursbesluit. 

 

Artikel 6 Overige Projecten 

a. Voor overige projecten kan projectsubsidie worden aangevraagd indien het grotere 

en/of eenmalige projecten betreft.  

 

b. Voor nieuwe regiocommissies geldt een maximale subsidietoekenning van €350,- in 

het oprichtingsjaar. Na het oprichtingsjaar dienen de kosten voor de regiocommissie 

te worden begroot in de normale afdracht. 


